
 

 

 

 

 

Leuke ideeën groeien uit de mindset van velen samen. Omdat wij van de vachtdokter vinden dat niet 

alles rond geld draait, maar ook rond elkaar kansen geven, samenwerken, elkaar inspireren en 

andere steunen in hun warm hart voor dieren gaan wij op 

5 november vanaf 13 tot 18 uur 

een leuk en interessant netwerkmoment organiseren 

ten voordele van het goede doel 

 

We zetten de deelnemers aan het werk , we laten ze samen komen, we wisselen aan de 

hand material speedates heel wat info uit rond materiaal, commerciële inzichten worden 

besproken, er is gelegenheid om tweedehandsmateriaal van eigenaar te laten  

wisselen, … 

 

En daarnaast krijgen jullie van ‘Jozefien van Hollebeke’ een leuke uiteenzetting over het 

belang van social media en websites. Uit alle deelnemers zullen we 1 persoon trekken en 

Jozefien zal dan de social media van deze persoon onder de loep nemen en tips afvuren. 

Dus een unieke kans voor één van jullie die zo een gratis inzicht krijgt in zijn social media.  

 

Elke trimmer draagt een warm hart toe aan een organisatie die zich bezighoudt met 

dieren. Daarom krijgt iedereen de kans zijn organsiatie in een pot te doen.  

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van 15€ aan de deelnemers die we in de pot 

steken. Op het einde van de dag trekken we 2 organisaties uit de pot waaraan we 

integraal het geld gaan doneren.  

 

Veel trimmers zijn naast het trimmen ook nog bezig met iets anders zoals bvb harnassen  

maken, leibanden, jasjes, snacks, … Wij willen 1 iemand de kans geven een 30 tal 

minuutjes te vertellen rond zijn extra passie, deze persoon mag ook een standje zetten 

van zijn product. Aan de hand van een interview gaan wij vragen stellen zodat jij over je 

product kan vertellen. Heb jij zo een extra passie , dan maak je kans om deze extra in de 

verf te zetten tijdens dit netwerkmoment.  

 

We vragen ook aan alle deelnemers om een dessertje mee te brengen voor de 

desserttafel en iets om te drinken. Wat over is zullen we schenken aan de ‘weggeefgroep 

Middelkerke’ zij zetten zich in voor mensen in armoede. Ik ken deze fantastische dame 

persoonlijk. Wie nog hondenvoeding of kattenvoeding, kussens of speeltjes over heeft 

mag dit ook meebrengen dan worden de honden en katten van deze mensen in 

armoede.  

 



Wij zorgen voor de locatie ‘troonstraat 32 , te Oostende’ , voor bestek, bekers, en de 

organisatie … 

 

Het wordt een uniek event die voor 15€ (die integraal naar het goede doel gaat) niet te 

missen valt. Let wel de plaatsen zijn beperkt en we geven mensen die cursist zijn 

,geweest zijn of reeds workshops bij ons volgden als eerste de kans om zich in te 

schrijven. 

 

Wie zich inschrijft via mail naar info@devachtdokter.be en na betaling van de €15 krijgt 

een fiche van het verloop van de middag.  Betalen kan op BE67 3770 4431 4687 met de 

mededeling ‘ netwerkdag’ Inschrijven kan zolang er plaatsen zijn. (dit rekeningnummer is 

een ander dan gewoonlijk omdat alles naar het goede doel gaat) 

 

Groetjes en tot dan  

Audrey Boncquet 

Coordinator de vachtdokter 
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